
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Contrato  para  Aquisição  de  Bens  pelo
Distrito Federal nº 11/2018-SECOM, nos
termos do Padrão nº 07/2002.

Processo SEI nº 4000-00005366/2018-91.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O  Distrito  Federal,  por  meio  da  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  COMUNICAÇÃO  DO
DISTRITO FEDERAL – SECOM. Com sede no Centro Cívico – Praça do Buri  – Térreo, Brasília-DF. CEP:
70.075.900,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  27.507.884/0001-21,  representado  por  PAULO  CEZAR
CASTANHEIRO COELHO, Mat. GDF nº 1.678.191-0, RG: 239.471 SSP/DF, e CPF/MF: 145.606.401-06, na
qualidade  de  Secretário  de  Estado  de  Comunicação  do  Distrito  Federal,  com  delegação  de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal
e OMP DO BRASIL LTDA, doravante denominada Contratada, CNPJ nº 05.075.877/0001-65, com sede
em Rua Milano 1.803, São Gotardo, Flores da Cunha – RS. CEP: 96.270-000, representada por FÁBIO
ANDRÉ MASSOCHINI, RG: 1.053.884.936 SSP/RS e CPF: 935.696.290-15, na qualidade de Procurador,
RESOLVEM firmar o presente Contrato na conformidade dos elementos constantes do Processo SEI n°
4000-00005366/2018-91, mediante as cláusulas e condições seguintes.  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2017
SEI nº (9578093), da Ata de Registro de Preços n.º 03/2018 SEI nº (12942982), do Termo de Referência
SEI nº (13155062) da Proposta SEI nº (10964931), do Decreto Federal 7.892/2013, do Decreto Distrital
n.º 39.519/2015, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e da Portaria SEPLAG/DF nº 265 de 07/06/2018.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição de cadeira com base giratória, com apoia braços,
encosto de espaldar médio, regulagem de altura, encosto e braços para atender as necessidades da
SECOM, nos termos e condições consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2017 SEI nº
(9578093) e a Proposta SEI nº (10964931), que passam a integrar o presente Termo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1.  A entrega do objeto deverá ser realizada de forma integral  em até 30 (trinta) dias
corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato,
conforme especificação con da no Edital de Pregão Eletrônico nº 32/2017 SEI nº (9578093) do Termo
de  Referência  SEI  nº  (13155062)  e  a  Proposta  SEI  nº  (10964931),  facultada  sua  prorrogação  nas
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hipóteses  previstas  no  §  1º,  art.   57  da  Lei  nº  8.666/93,  devidamente  jus ficada  por  escrito  e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valor total do Contrato é de R$ 35.224,00 (trinta e cinco mil duzentos e vinte e quatro
reais), conforme discriminado abaixo, procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente
exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual nº 6060, de 29/12/2017.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

ITEM 8 – Cadeira com rodízios modelo A, com base
giratória, com apoia braços, encosto de espaldar

médio, regulagem de altura, encosto e braços 56 R$ 629,00 R$ 35.224,00

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I -  Unidade Orçamentária: 15101

II -  Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.0018

III -  Natureza da Despesa: 44.90.52

IV - Fonte de Recursos: 100

6.2.  O empenho inicial é de R$ 35.224,00 (trinta e cinco mil duzentos e vinte e quatro reais),
conforme Nota de Empenho nº 2018NE00309, emi da em 27/09/2018, sob o evento nº 400091, na
modalidade Ordinário.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1.  O  pagamento  será  feito  de  acordo  com as  Normas  de  Planejamento,  Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, aprovadas pelo Decreto nº 32.598, de 15 de
dezembro de 2010,  mediante  a  apresentação de Nota Fiscal,  liquidado até  30(trinta)  dias  de  sua
apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato;

7.2.  Condições de Pagamento

7.2.1.  O pagamento será efetuado em parcela única, até 30 (trinta) dias após a entrega total
do material e mediante apresentação da nota fiscal/fatura, discriminada de acordo com a Nota de
Empenho e  após recebimento defini vo do objeto  pela  Comissão designada,  observada a  ordem
cronológica estabelecida no art. 5º da Lei n. 8666/93;

7.2.2.   O pagamento somente será autorizado depois de assinado o Termo de Recebimento
Defini vo e o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade
da Nota Fiscal/ Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados;

7.2.3.  Passados  30  (trinta)  dias  sem o  devido  pagamento  por  parte  da  Administração,  a
parcela  devida será  atualizada monetariamente,  desde  o  vencimento da obrigação até  a  data  do
efe vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do
Decreto nº 37.121/2016.

7.2.4. Para efeito de pagamento, a SECOM/DF, consultará os sí os dos órgãos e en dades
emissores das cer dões a seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:

a) Cer dão  de  regularidade  de  débitos  rela vos  às  Contribuições
Previdenciárias  e  às  de Terceiros,  expedida pela Secretaria da Receita Federal  do
Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);

b) Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço –
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FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º
8.036/90);

c) Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho,
mediante a apresentação de Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei
nº 12.440, de 7 de julho de 2011); e

7.2.5. Havendo impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí os oficiais dos órgãos
e en dades emissores das citadas cer dões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela
Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

7.2.6.  Caso  haja  multa  por  inadimplemento  contratual,  será  adotado  o  seguinte
procedimento:

I -   A multa será descontada no valor total do respec vo contato; e

II -   Se  o  valor  da  multa  for  superior  ao  valor  devido pela  não entrega do
material,  responderá  o  contratado  pela  diferença  a  qual  será  descontada  dos
pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração,  ou  ainda,  quando  for  o
caso, cobrada judicialmente.

7.2.7. Às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos,  de
acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011,
alterado pelo Decreto de nº 36.135/2014, de 12/12/2014.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, face aos prazos
de entrega e de procedimentos de recebimento fixados, sem prejuízo da obrigatória observância ao
prazo de  garan a  e  assistência  técnica,  estabelecidos  no item “1”  do  Anexo  I  das  especificações
técnicas do Termo de Referência SEI nº (13220590).

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

9.1. A garan a de funcionamento completa dos bens será pelo período de 36 (trinta e seis)
meses, contados a par r do recebimento defini vo do bem, sem prejuízo de qualquer polí ca de
garan a adicional oferecida pelo fabricante que é de 5 anos estabelecidos no item “1” do Anexo I das
especificações técnicas do Termo de Referência SEI nº (13220590).

9.2.  Durante o período de garan a a empresa contratada deverá responsabilizar-se pela
embalagem, re rada, devolução e reinstalação ou montagem do equipamento, bem como encargos
relacionados ao atendimento em garan a do produto sem quaisquer ônus à SECOM/DF.

9.3.  Caso o produto instalado e/ou montado apresente defeito de fabricação irrecuperável
a empresa contratada deverá providenciar a troca do mesmo no prazo máximo de 10 (dez) dias.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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10.1.   Acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto contratual;

10.2.  Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa efetuar os serviços
dentro das normas estabelecidas no contrato;

10.3.  Permi r  livre  acessos  dos  funcionários  da  CONTRATADA aos  equipamentos,  objeto
deste  Termo  de  Referência,  para  execução  dos  serviços  de  instalação,  montagem,  garan a  e
assistência técnica;

10.4.  Receber os bens entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em conformidade
em com o objeto contratado;

10.5.  Prestar  informações  e  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela
CONTRATADA;

10.6.  Comunicar a CONTRATADA as irregularidades observadas na execução do Contrato;

10.7. Não  consen r  que  terceiro  sem  autorização  execute  os  serviços  de  instalação,
montagem, manutenção, garan a e assistência técnica;

10.8.  Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos equipamentos
para efetuarem as manutenções preven vas e corre vas, resguardadas todas as necessidades de sigilo
e segurança, bem como dependerá de autorização da CONTRATADA toda e qualquer intervenção nos
equipamentos;

10.9.  Solicitar a subs tuição dos equipamentos defeituosos;

10.10.  No ficar à CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos
equipamentos, para que sejam adotadas as medidas necessárias.

10.11.  No ficar a CONTRATADA, por escrito,  garan da a prévia defesa,  sobre aplicação de
penalidades em caso de descumprimento total ou parcial do contrato;

10.12.  Efetuar  o  pagamento  devido  pela  entrega  dos  materiais,  mediante  Nota  Fiscal
devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.

10.13.   Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento com vistas ao seu
perfeito cumprimento, sob os aspectos quan ta vos e qualita vo, anotando em registro próprio as
falhas detectadas, e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas
corre vas;

10.14.  Designar executor para o contrato se for o caso ao qual serão incluídas as atribuições
con das nas Normas de Execuções Orçamentárias e Financeiras vigentes do Distrito Federal;

10.15. Nomear Comissão, Executor e suplente do Contrato ou Convênio, quando necessário,
dos quais serão incumbidos às atribuições con das nas normas de execução orçamentária e financeira
vigente, e Lei de Licitações 8.666/93.

10.16.  Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela contratada, conforme cronograma
de  desembolso,  de  acordo  com as  Normas  de  Planejamento,  Orçamento,  Finanças,  Patrimônio  e
Contabilidade do Distrito Federal, após o atesto e aprovação das aquisições.

10.17.  Promover  através  do executor  do contrato ou responsável,  o acompanhamento da
entrega das aquisições de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital, Contrato
e Nota de Empenho.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1.  Cumprir  fielmente  as  obrigações  assumidas  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº
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032/2017 SEI nº (9578093), da Ata de Registro de Preços n.º 03/2018, SEI nº (12942982), Proposta SEI
nº (10964931) e Termo de Referência SEI nº (12804595) e no Contrato, de forma que os serviços sejam
realizados com esmero e perfeição;

11.2.  Os equipamentos disponibilizados a CONTRATANTE deverão ser novos e de primeiro
uso,  ser  man dos  em  perfeito  estado  de  funcionamento,  devendo  a  CONTRATADA  proceder  às
manutenções preven vas e corre vas durante o período da garan a, sem ônus para a CONTRATANTE,
observando as  recomendações técnicas  do fabricante,  sem que isso  ocasione qualquer  prejuízo à
execução dos serviços;

11.3.  Assegurar a manutenção, suporte técnico e operacional necessários ao pleno e perfeito
funcionamento  dos  produtos,  efetuando  os  ajustes,  reparos  ou  subs tuição  parcial  ou  total  dos
equipamentos, peças e partes sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

11.4.  Providenciar junto à SECOM/DF a iden ficação dos seus empregados;

11.5.  Manter, durante o período de vigência do contrato todas as condições que ensejaram a
contratação;

11.6.  Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do
Contrato, tais como: ferramentas, transportes, fretes, peças, acessórios e qualquer outro que venha a
surgir sem ônus para a SECOM/DF;

11.7. As peças e componentes u lizados para a prestação dos serviços devem ser originais e
genuínas, do próprio fabricante dos equipamentos, testados e cer ficados em laboratórios;

11.8.  A  CONTRATADA deverá  comprovar,  sempre  que requerido  pela  Administração,  por
meio de cópias de notas fiscais, a procedência das peças, partes de peças e componentes, bem como
de outros materiais necessários à prestação dos serviços;

11.9.  A  CONTRATADA  disponibilizará  para  a  CONTRATANTE  acesso  a  sua  central  de
atendimento (callcenter), onde serão registrados os pedidos de assistência técnica;

11.10.  Caso seja necessária a re rada dos bens para fins de manutenção corre va durante a
garan a,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  a  imediata  reposição  de  outro  com  as  mesmas
especificações  ou  superior,  o  qual  somente  poderá  ser  re rado  quando  da  devolução  dos  bens
anteriores devidamente man dos;

11.11.  Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

11.12.  A  CONTRATADA  deve  manter  sigilo  de  todos  os  dados  ou  informações  da
CONTRATANTE ou de suas representações ob das em função da prestação do serviço contratado;

11.13.   Aceitar,  nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se
fizerem no objeto contratual, de acordo com Lei nº 8.666/93, art. 65, § 1, em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.

11.14.    É expressamente proibido o uso de mão de obra infan l na prestação dos serviços
objeto desta licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de marco de 2013.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1.  Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo
Adi vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

12.2.  A alteração de valor contratual,  decorrente do reajuste de preço,  compensação ou
penalização  financeira,  prevista  no  Contrato,  bem  como  o  empenho  de  dotações  orçamentárias,
suplementares, até o limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1.  O atraso injus ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato
sujeitará a Contratada à multa prevista no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº
103, de 31/05/2006, pg. 05/07, com suas alterações e atualizado, descontada da garan a oferecida ou
judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito
Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

14.1.  O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes,  reduzido a termo no
respec vo no processo, desde que haja conveniência para a Administração, devendo para tanto, o ato
ser precedido de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1.  O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo
no  respec vo  processo,  na  forma  prevista  do  Edital,  observado  o  disposto  no  art.  78  da  Lei  nº
8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1.  Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste,
serão inscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação per nente,
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

17.1.  O  Distrito  Federal,  por  meio  da  Secretaria  de  Estado  de  Comunicação  do  Distrito
Federal,  designará  um Executor  para  o  Contrato,  que  desempenhará  as  atribuições  previstas  nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer  no prazo de vinte  dias  daquela  data,  após o  que deverá  ser  providenciado o  registro do
instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1.  Havendo  irregularidade  neste  instrumento,  entre  em  contato  com a  Ouvidoria  de
Combate  à  Corrupção,  no  telefone  0800-6449060.  (Decreto  34.031/2012,  publicado  no  DODF  de
13/12/2012 p 5); e

19.2.  Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas
ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília, _____ de _____________ de 20___.
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Pelo Distrito Federal:

PAULO CEZAR CASTANHEIRO COELHO

                                              Secretário de Estado de Comunicação do DF

Pela Contratada:

                                                   FÁBIO ANDRÉ MASSOCHINI

                                                           Omp do Brasil Ltda  

Testemunhas:

1 –

2 –

Documento assinado eletronicamente por PAULO CEZAR CASTANHEIRO COELHO -
Matr.1678191-0, Secretário(a) de Estado de Comunicação, em 02/10/2018, às 16:40, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ANDRÉ MASSOCHINI, Usuário Externo, em
03/10/2018, às 13:18, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 13223248 código CRC= A6F53BDE.
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